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PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO—PAIKALLINEN HYVINVOINNIN LÄHDE 

Uusi toimiala vuonna 2017 
 
Vuosi 2017 oli seutuopistolle ensimmäinen vuosi uudella toimialueella, kulttuuri- ja vapaa-
aikapalveluissa. Yhteistyö entisen vapaa-aikatoimen toimijoiden kanssa asukkaiden kanssa on toki 
opistolaisille tuttua jo vuosien takaa ja siirtyminen samaan toimialueeseen oli osa luonnollista ke-
hitystä. Oikeastaan voin todeta yhteistyön vain parantuneen, tiivistyneen ja syventyneen. Olem-
mehan jo yhtä ja samaa tuloskorttiakin.  Yhteistyö on tiivistä myös opetustoimen kanssa.   
 
Tämä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tiivis yhteistyö on huomattu paikkakunnan ulkopuolella-
kin. Olen rehtorina saanut edustaa opistoa eri tapahtumissa eri puolella Suomea kertomassa yh-
teistyömallista ja innovaatioista kirjasto-, kulttuuri- ja liikuntatoimen kanssa. 
 
Opettajat ovat tehneet vuoden aikana erinomaista työtä. Opiskelijamäärä säilyi suunnilleen sama-
na vuoden 2017 aikana ja uutuuksia on ohjelmistossa reilut 15 %. Iloisena voin todeta, että vaihtu-
vuus on todella pientä opettajakunnassamme, olemme saaneet pitää osaavat ja pidetyt opettajat 
kursseillamme ja uutuuksiin on löytynyt myös uusia osaajia.   
 
Suuri kiitos opiston koko henkilökunnalle, opiskelijoille ja yhteistyökumppaneille vireästä vuodes-
ta. Tästä on hyvä jatkaa yhdessä eteenpäin.    
 
Tapaamisiin opiston eri tapahtumissa, kursseilla ja luennoilla!  
Päivi Majoinen 
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PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO PÄHKINÄNKUORESSA V. 2017 

HENKILÖSTÖ 

 Rehtori 1 hlö 

 toimistosihteeriä 1,5 hlöä 

 päätoimisia opettajia 3,5 hlöä 

 suunnittelevia tuntiopettajia 3 hlöä 

 tuntiopettajia 132 hlöä 

 luennoitsijoita 6 hlöä 

 

OPETUSTUNTEJA 16 150  

 

KURSSEJA 712 

 

TOIMITILOJA 109 

 

OPISKELIJOITA  5 711 

 

KURSSILAISIA 12 739 

 

 

 

 

TALOUS 

 Bruttomenot  1 133 952 € 

 Tulot  319 983 € 

 Valtionosuus 587 804 € 

 

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN  
MAKSUOSUUS, Seutuopisto 

•  226 156 € 

 

PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTON  
MENOT PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN KOKONAIS-
BUDJETISTA 

 Nettomenot  0,5 % 

 Bruttomenot 0,7 % 

 Nettomeno– VOS  0,14 % 

 

 
 

 

 

 

TOIMINTA-AJATUS 

Pieksämäen seutuopiston koulutus vastaa  
toiminta-alueensa asukkaiden omaehtoisiin  
koulutustarpeisiin, tukee arjessa selviytymistä ja  
perinteen siirtymistä paikkakunnalla.  
Koulutuksessa painottuvat taide– ja taitoaineet, ter-
veyttä edistävät opinnot, tietoteknisiä valmiuksia li-
säävät opinnot sekä kielet.  Opistolla on kaupungissa 
kuntapalveluketjuun liittyvä tehtävä  
sekä asema. 

 

 

VISIO 

Pieksämäen seutuopisto on kuntalaisia lähellä oleva 
monipuolinen ja laadukas oppimis– ja  
kohtaamispaikka, joka luo yhdessä eri toimijoiden 
kanssa vapaan sivistystyön tulevaisuutta. 

 

 

SLOGAN 

Opi ja virkisty opistossa 
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VUODEN 2017 TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 

TOIMINNALLISET  
TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 

Seutuopisto siirtyi kulttuuri- ja vapaa-aikatoimeen 
1.1.2017 alkaen ja samalla toiminnot siirrettiin yhtei-
seen tuloskorttiin. Samalla seutuopiston rehtorin teh-
täviin liitettiin kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan tehtä-
vät. 

Kuvaus toiminnasta: 
Seutuopisto mahdollistaa itsensä toteuttamisen, mo-
nipuolisen opiskelun sekä elinikäisen oppimisen. 
Opisto tarjoaa kurssitoimintaa eri puolilla kaupunkia 
yli 80 toimipisteessä. Taiteen perusopetuksen kuva-
taiteen yleisen oppimäärän opetuksesta vastaa kuva-
taidekoulu ja musiikin laajan oppimäärän toteutuk-
sesta Soisalo-opiston musiikkiopisto. 
 

Talousarviovuoden tavoitteet:  
Opistossa on ollut tarjolla eri-ikäisille suunnattua 
kurssitoimintaa, joka tukee kaupunkilaisten hyvin-
vointia sähköisen hyvinvointikertomuksen tavoittei-
den mukaisesti. Kaupunkilaisten osallistuminen opis-
ton toimintaan oli edelleen vilkasta maan keskiar-
voon verrattuna. Opisto on löytänyt Poleenin toimi-
joiden kanssa uusia, ajankohtaisia toiminnan ja palve-
lujen muotoja ja opiston rooli maahanmuuttajien 
kotouttajana ja työtoiminnan yhteistyökumppanina 
vahvistui. 
  
 
 
 

 Talousarviovuoden muutokset:  
Uuden hallintosäännön myötä seutuopisto siirtyi 
osaksi kulttuuri- ja vapaa-aikatoimea. Vapaa-
aikatoimessa etsittiin vahvoja kumppanuuksia toi-
minnan kehittämiseksi ja turvaamiseksi. Opiston 
kurssitarjontaa on suunnattu erityisesti kuntalais-
ten hyvinvoinnin edistämiseen mm. yleisluentojen 
avulla ja korostamalla kurssitarjonnassa hyvinvoin-
tia tukevia teemoja. Tilojen käyttöä on tehostettu 
entisestään ja taitotalon sekä opistotalon käyttöä 
tiivistettiin yhteistyössä muiden tahojen kanssa. 
Opiston toimistopalveluissa aloitti toimistosihteeri 
0,5 htv. 
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HENKILÖSTÖ 2017 

 Rehtori Päivi Majoinen 

 

 

TOIMISTO 

 

  
 
 

Elise  Maija 
Loberg Tikkanen 
 

PÄÄTOIMISET OPETTAJAT 

 

 

Merja              Irene                Satu                  Jari 
Jauhijärvi       Kalliokoski       Radcliffe          Tuononen 
 

 

 

SUUNNITTELEVAT  

TUNTIOPETTAJAT 

Miia               Tiina           Sari                 Tuomas         

Immonen      Kerminen   Härkönen       Raatikainen         
kevät  2017                syksy 2017 

 

KUVATAIDEKOULU 

Hannele Haatainen, Susanna Tyrväinen, Heli Laiti-
nen, Juha Lahtinen 
 
 
 

Tuntiopettajia ja luennoitsijoita 138. 
 
Päätoiminen henkilöstö on ollut pysyvää usean vuo-
den ajan.  Eläköitymisten myötä v. 2013 rekrytoidut 
opettajat ovat erittäin hyvin sisällä opiston toiminnas-
sa ja ovat omaksuneet vapaan sivistystyön tehtävän. 
Tuntiopettajissa on edelleen vain vähän vaihtuvuutta 
ja vaihtuvuutta tapahtuu lähinnä uusien lyhytkurssien 
myötä solmittujen työsuhteiden lisääntymisessä. Hen-
kilökohtainen elämäntilanne sai yhden pitkäaikaisen 
tuntiopettajan jättämään opiston tuntiopetuksen ja 
yksi suunnitteleva tuntiopettaja siirtyi henkilökohtai-
sen elämäntilanteen myötä toisiin tehtäviin. Muutoin 
tuntiopettajat ovat pysyneet samoina.    
 
Opiston toimistopalveluissa aloitti helmikuun alussa 
uusi osa-aikainen toimistosihteeri ja hänen työaikansa 
toinen puoli täyttyy kirjastossa.   
 
Kehityskeskustelut 
Rehtori kävi kehityskeskustelut päätoimisen henkilös-
tön kanssa kevään 2017 aikana. Keskustelut käytiin 
työn vaativuuden arvioinnin ja työnkuvien tarkastami-
sen näkökulmasta. Vastuuopettajat kävivät oman ai-
nealueensa kehityskeskustelut joko yksilö– tai ryhmä-
keskusteluna. Yhteisenä teemana keskusteluissa oli 
osaaminen ja sen kehittäminen. Henkilöstön koulutus
- ja kehittämisteemana oli turvallisuus ja  
digitaalinen osaaminen.  
 
 
 

HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN 
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Suunnittelu ja arviointipäivät sekä erilaiset kokouk-
set 
Opiston päätoiminen henkilöstö on viettänyt vuoden 
aikana kolme suunnittelupäivää ja kaksi toiminnan 
arviointipäivää. Suunnittelupäivät sisälsivät toiminnan 
kehittämiseen liittyvää aineistoa ja arviointipäivät toi-
minnan systemaattista analysointia laatujärjestelmä 
EFQM:n luokituksen mukaisesti sekä  opiston riskiana-
lyysin päivittämistä. Lisäksi päätoimisen henkilökun-
nan kanssa tavattiin tiiminpalavereissa joka toinen 
viikko koko opistokauden ajan. Tämä kokoontuminen 
on tärkeää tiedonkulun ja asioiden jakamisen näkö-
kulmasta.   

Ainekohtaiset palaverit ovat kerran kuukaudessa kie-
lissä ja musiikissa.  Kädentaidot, taideaineet, liikunta 
ja tietotekniikka kokoontuvat kaksi kertaa lukukau-
dessa.  Taiteen perusopetuksen kuvataidetiimi ko-
koontuu kerran kuukaudessa.  
 
Tuntiopettajille lähetetään tiedotteita sähköpostitse 
neljä-viisi kertaa vuodessa.   
 

Koulutukset vuonna 2016 
Ainekohtaisiin, sisällöllisiin koulutuksiin on osallistuttu 
aktiivisesti.  

Uudistuvan hallinto-ohjelma Hellewin tilaisuuteen 
osallistui opiston toimistopalvelut.   
 
Keväällä 2017 koulutuksia oli mm. liikunnan, tanssin 
ja kielten sisällöllisissä koulutuksissa sekä iPadin  
käytössä opetuksessa. Opiston henkilökunta sai ope-
tusta myös Facebookin, Twitterin ja Pedanetin 
käyttöön. Elokuussa 2017 päätoimiset opettajat osal-
listuivat vapaan sivistystyön päivien kaksi päiväseen 

koulutukseen Mikkelissä. 
 
Huhtikuun opettajankokouksessa arvioitiin yhdessä 
päättynyttä opetuskautta ja katsottiin yhdessä opis- 
ton nykytilannetta ja tutustuttiin opiston kansainväli-
sen hankkeen vierailuihin. Kävimme myös esihistorial-
lisella asumuksella ulkoillen ja paikan historian esitte-
lyä kuunnellen. Näin saimme tarjottua tyhyä myös 
tuntiopettajille.  Tapaamiseen saapui viileästä säästä 
huolimatta kaikkiaan yli 30 tuntiopettajaa.   
Syyskuun opettajankokouksen yhteydessä oli kansain-
välisen hankkeen päätyttyä vierailuiden esittelyä ja 
Kiky- asiaa sekä yleistä tietoa opiston toiminnasta. 
Ainekohtaisissa ryhmissä keskityttiin loppuilta pohti-
maan opetuksen saloja.   
Tähän opetapaamiseen  osallistui yli 60 opistomme 
opettajaa.   
 
Koulutukset 2016: 
Hätäensiapu: 3, hlöä,  1pv  

Pieksämäen paikallishistoria: 60 hlöä, 2 t 

Tyhy: 30 hlö:ä 3 t  

Kirjan uusi elämä: 1 hlö, 5 pv  

Pedanet: 7 hlö:ä,  2 pv  

Ipad: 7 hlöä, 1 pv  

Some ja opiston markkinointi: 9 hlö:ä 1 pv 

Musiikkikasvatus: 1 hlö, 5 pv 

Kangasniemen musiikkiviikkojen koulutukset 1 hlö 5 

pv 

Vapaan sivistystyön päivät: 2 pv, 9 hlö:ä 

Taiteen perusopetuksen uudistuva opetussuunnitel-

ma 2 hlö:ä 2 pvAEO-päivät: 1 hlö 2 pv 

Digiessi: 1 hlö 1 pv 

Kielten opettajien päivät: 1 hlö 1 pv 

Yki-tutkinnot: 1 hlö 1 pv 

AHA-koulutus: 3 hlö 4 pv 

 

Päätoiminen henkilökunta sairauspäivät v. 2017: 6 pv 
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 Opiskelijoita vapaana sivistystyönä järjestetyn 
opetuksen mukaan:  
 

2007:  3 048 
2008:    4 043 
2009:    4 114 
2010:         4 219 
2011:    4 234 
2012:    4 508 
2013:    4 772 
2014:    5 126 
2015:    5 638 
2016:  5 984 
2017:  5 708 
  

Kurssilaisia ollut kursseilla: 

2007:  10 206 
2008:   10 340 
2009:    10 747 
2010:    12 133 
2011:   13 436 
2012:   12 906 
2013:   13 376 
2014:   12 049 
2015:  12 747 
2016:  12 806 
2017:  12 739 
 

Alle kuuden tunnin kursseilla olleita  
Alle 16-v.  opiskelijoita  
Pieksämäen väkiluvusta n. 31,3 % opiskelee opis-
ton kursseilla ja tämä on valtakunnan keskiarvoa 
huomattavasti korkeampi osallistujien määrä. 

KESKEISET OPISKELIJATULOKSET 

 

OPISKELIJAT IKÄRYHMITTÄIN V. 2017 
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TIEDOTTAMINEN 

TIEDOTTAMINEN 

Ulkoinen tiedottaminen  
Opinto-ohjelma: Poleenin toimijoiden kanssa ko-
kosimme yhteisesitteen joka talouteen jakeluna. 
Jo saadun opiskelijapalautteen myötä opiston 
opinto-ohjelman ilmestymistä odotetaan. Se on 
edelleen opiston tärkein painotuote. Nettisivujen 
kautta ilmoittautuneiden määrä kasvaa vuosittain 
ja elokuussa tilanne on aina n. 60/40% sähköisen 
ilmoittautumisen eduksi, mutta syksyn mittaan ja 
oppaan ilmestyttyä toimiston kautta ilmoittautu-
neiden määrä lisääntyy ja esimerkiksi erityisliikun-
nan yli 400 ilmoittautumista on hoidettu toimiston 
kautta, ei sähköisellä ilmoittautumisella. Lopulli-
nen tilanne sähköisissä ilmoittautumisissa on 39 
%. Tämä on kolme prosenttia enemmän kuin vuosi 
sitten.  
 
Lehtiartikkeleiden määrä: 34, pääosin paikallis-
lehdessä, mutta myös 6 artikkelia maakuntalehdis-
sä. Ja yksi valtakunnallisen Kuntalehden artikkeli ja 
yksi valtakunnallinen joogalehden artikkeli. 
Uutta julkisuutta tuli valtakunnallisessa Suomen 
liikkuvin kuntakisassa, jonka kuntaliitto järjesti Ur-
heilugaalan yhteyteen. Kolme finalistin joukkoon 
pääsy ja perusteluissa oli mainittu seutuopisto yh-
tenä merkittävänä tekijänä finaaliin pääsyssä. 
 
Lisäksi opisto ilmoittaa alkavista kursseistaan pai-
kallislehden opistopalstalla.  

Sähköinen tieottaminen: opiston www-sivuilla on 
ajankohtainen tieto saatavissa. Opisto on mukana 
myös Facebookissa ja Instagramissa.  
 
Yhteistyö Poleenin toimijoiden kanssa on avannut 
myös markkinointiin uusia mahdollisuuksia. Opis-
ton kurssit ja tapahtumat ovat esillä sekä Poleenin 
verkkosivuilla että kirjaston kanssa yhteistyössä 
toteutetut kurssit myös kirjaston sivuilla. 
 
Sisäinen tiedottaminen  
Opettajille lähetetään sähköinen tiedotuskirje nel-
jästä viiteen kertaa vuodessa. Kirjeessä tiedote-
taan opiston yleistä toimintaa, koulutuksia ja tule-
van kauden suunnitteluun liittyviä asioita. 
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TALOUS 

Opiston talous on pysynyt sovitussa kaupungin mak-
suosuudessa ja jopa sen alle. Opisto on kaupunginhal-
lituksen päätöksellä siirtynyt nettobudjetointiin v. 
2016.  

Opiston kate oli v. 2017:  851  322 €,  96,4 %.  

Valtionapujen kehitys 

v. 2011  706 256 € 
v. 2012  698 698 € 
v. 2013  682 649 € 
v. 2014  680 629 € 
v. 2015  645 568 € (valtionosuusuudistus) 
v. 2016  635 439 € 
v. 2017  587 804 € (valtionosuusuudistuksen toinen osuus) 
 
Nettotuntihinta 
v. 2011  50 € 
v. 2012  54 € 
v. 2013  50 € 
v. 2014  49 € 
v. 2015  50 € 
v. 2016  49 € 
v. 2017  50 € 
 
Menojen kehitys 
v. 2011  1 303 000 € 
v. 2012  1 272 000 € 
v. 2013  1 258 270 € 
v. 2014  1 230 491 € 

Tilikartan muutos: opiston alle tulivat taiteenperusopetus: kuva-
taidekoulu ja Soisalo-musiikki-opiston talousarviot 
v. 2015  1 303 269 € 
 
Opisto siirtyi nettotalousarvioon v. 2016, brutto saa ylittyä 
v. 2016  1 300 188 € 
v. 2017  1 134 813 € 
 
 
 
 
 
 

Tulojen kehitys 
v. 2011  371 000 € 
v. 2012  308 000 € 
v. 2013  350 760 € 
v. 2014  327 687 € 
Tilikartan muutos: opiston alle tulivat taiteenperusopetus: 
kuvataidekoulu ja Soisalo-musiikki-opiston talousarviot 
v. 2015  291 225 € 
v. 2016  311 589 € 
v. 2017  319 983 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaupungin maksuosuuden kehittyminen 
v. 2011  234 000 € 
v. 2012  245 000 € 
v. 2013  224 861 € 
v. 2014  222 175 € 
Tilikartan muutos: opiston alle tulivat taiteenperusopetus: kuvataidekoulu 
ja Soisalo-musiikkiopiston talousarviot 

v. 2015  230 635 € 
v. 2016  215 883 € 
v. 2017  227 026 € 
 
Tuntimäärän kehittyminen 
v. 2011  18 689 
v. 2012  17 874 
v. 2013  18 138 
v. 2014  18 385 
v. 2015  17 256 
v. 2016  17 348 
v. 2017  16 144 

 
Kuntaliiton valtakunnallinen vertailu osoittaa Pieksämäen 
seutuopiston toimivan reilusti valtakunnan keskiarvoa ta-
loudellisemmin ja on Pieksämäen kaupungille edullinen 
ylläpitää. 
 
 

 Saariston 

kombi 

Porvoon 

kansalaisopisto 

Vakka-Suomen 

kansalaisopisto 

Kouvolan 

kansalaisopisto 

Espoon  

työväenopisto 

Oulun 

opisto 

Pieksämäen 

Seutuopisto 

Menot/tunti 73,2 88,3 81,6 98,1 107,6 94,6 67,0 

Henkilöstö- 

kulut 

55,4 64,5 58,3 62,5 72,8 65,6 50,5 
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ARVIOINTI JA VAIKUTTAVUUS 

Keskeiset yhteiskunnalliset tulokset 

Opisto on edustettuna seuraavissa kokoonpanoissa 
paikallisesti ja alueellisesti: 

 Paikallinen maahanmuuttotyöryhmä 

 Koulutoimen rehtoriryhmä 

 Sivistystoimen johtoryhmä 

 Koulunjälkeisen kerhotoiminnan  
kehittämisryhmä 

 Alueellinen opistojen rehtoriryhmä 

 Hyvinvointikertomustyöryhmä 

 Itä-Suomen vapaan sivistystyön yhteistoimin-
taelimen jäsenyys 

 Vapaaehtoistoiminnan kumppanuuspöytä 

 Palvelujen saavutettavuus kumppanuuspöytä 

 Suomi 100 v maakunnallinen ohjausryhmä 

 Suomi 100 v paikallinen työryhmä 

 Kuntaliiton valtakunnallinen työryhmä 

 Kuopion kansalaisopiston senioriopetuksen 
kehittämisryhmä 

 Mikkelin ja Mäntyharjun kansalaisopistojen 
Digi-avustuksen työryhmä 

Opinto-ohjaus 
Ennen varsinaisen kauden alkua päätoiminen henki-
lökunta on paikalla tiettynä aikana ohjaamassa opis-
kelijoita oikeisiin ryhmiin ja tiedottamassa opistossa 
opiskelusta.  
Lisäksi ennen kauden alkua tarjoamme Opi oppi-

maan -kurssin maksutta, jolloin saa vinkkejä ja apua 
aikuisena opiskelun jatkamiseen tai aloittamiseen. 
Opinto-ohjausta saa myös jo kurssin alettua opetta-
jalta kursseilla tai puhelimitse. 
 

Erityistä tukea tarvitsevat ryhmät  
Koulutuksellisen tasa-arvon mukaisesti opisto tar-
joaa opetusta myös erityistä tukeva tarvitseville ryh-
mille, kuten mielenterveyskuntoutujille, kehitysvam-
maisille ja laitoksissa asuville muistisairaille. Näitä 
kursseja ovat mm. atk, musiikki, kädentaidot, tanssi 
ja liikunta. 

Opiskelijapalautteet 
Opisto sai jälleen erinomaista palautetta opiskelijoi-
den palautekyselyssä. Palautteet kerätään otannalla 
jokaiselta ainealueelta kauden päättyessä. Lisäksi 
opiston nettisivuille avataan linkki palautelomakkee-
seen, jolloin palautetta voi antaa vapaasti myös var-
sinaiseen otantaan kuulumattomat opiskelijat.  Toi-
mintakertomuksen lopussa on kaavioita ainealu-
eittain opiston saamasta palautteesta.    

Sidosryhmät: 

 KoL 

 OKM 

 OPH 

 Ely-keskus 

 Avi-keskus 

 Muut opistot 

 Paikalliset muut oppilaitokset 

 Toisen asteen rehtoriryhmä 

 Te-toimisto 

 Järjestöt ja seurat 

 Kyläyhdistykset 

 Kaupungin eri hallintokunnat: opetustoimi, so-
siaalitoimi ja henkilöstöhallinto, työtoiminta  
sekä tietohallinto ja terveystoimi 

 Sosiaali– ja terveysalan yritykset 

  

Mitä yhteistyö on ollut ? 
Perusopetuksessa opistolla on toimintaa mm. seniorit
-juniorit verkossa yhteistyössä Maaselän koululla, jos-
sa Maaselän oppilaat toimivat mentoreina opiston 
senioreille atk:ssa. Opiston opettaja opettaa molem-
pia ryhmiä yhtä aikaa pareina samoilla tietokoneilla. 
Perusopetuksen tilat ovat enenevässä määrin myös 
opiston käytettävissä. Opisto toteuttaa kursseja pe-
rusopetuksen tiloissa eri puolella Pieksämäkeä.  
Liikkuva-koulu hankeen tiimoilta Maaselän koulussa 
kokeiltiin mm. keramiikan opetusta koulupäivän aika- 
na, nk. pitkällä välitunnilla. Kuvataidekoulun opettajat 
opettivat tämän osuuden. Emme kuitenkaan tilastoi-
neet toimintaa, sillä opetus tapahtui koulupäivän ai-
kana ja oppilaat ovat jo mukana perusopetuksen tilas-
toissa.  
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Yhteistyö kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen kanssa: 
Kulttuuritoimen kanssa opistolla on yhteinen Poleenin 
opetusteatteri ja yhteisluentoja sekä Kulttuuria kaikille 
tempaus, mm. Poleenissa, jossa on tarjolla yleisölle 
musiikki-maanantai, tanssitiistai, kuorokeskiviikko ja 
teatteri-torstai. Poleenin teatteri on pitkäaikainen 
kulttuuritoimen ja opiston yhteistyö. Opiston teatteri-
taiteen suunnittelijaopettaja toimii osana työnkuvaan-
sa Poleenin teatterin tuottajana. Kulttuuritoimen kans-
sa on jo vuodesta 2013 toiminut Poleenin orkesteri, 
jonka johtajana toimii pieksämäkeläislähtöinen kapelli-
mestariopiskelija Risto Sojakka. Syyskauden Ristoa si-
jaisti Ari Norontaus.  Yhdessä toteutimme myös Polee-
nin joulun avauksen, joka tavoittaa vuosittain lähes 
700 henkilön yleisön.  
 
Kirjastotoimen kanssa opistolla on kirjallisuusmatinea -
yhteistyö sekä Kirjastoautokerho, jossa opiston 
opettaja menee kirjastoauton mukana kylille ja 
opettaa kirjastoautossa. Kurssi on monipuolinen katta-
en luentoja, musiikkia, liikuntaa, kädentaitoja ja muis-
tikoulua. Yhteistyö on herättänyt laajaa kiinnostusta 
eri puolilla Suomea. Uutuutena tarjoamme kirjaston 
kanssa yhteistyössä Kirjakahvilaa, jossa käydään läpi 
kirjallisuuteen liittyviä aiheita. Myös Elokuvakerho, 
KinoPoleeni on kirjaston ja opiston yhteistyössä to-
teuttama palvelu kuntalaisille. Kirjaston tilassa ko-
koontuu myös opiston Tietotupa, jossa vertaisohjaajat 
Mediapajan avustuksella opastavat ja auttavat kau-
punkilaisia tietotekniikan ongelmissa. Uutuutena kir-
jaston kanssa käynnistettiin Novellikoukku, jossa va-
paaehtoiset lukevat kirjallisuutta ja kuuntelijat voivat 
tehdä samalla käsitöitä.  
Liikuntatoimen kanssa on yhteistyössä erityisliikunta,  
jota opisto toteuttaa eri puolella kaupunkia. Liikunta-
toimen kanssa suunnitellaan yhdessä myös opiston 
liikuntatarjontaa.  
 

 
Yhteistyö kaupungin eri toimijoiden kanssa: 
Henkilöstöhallinnon ja tietohallinnon kanssa laaditaan 
yhteistyössä koulutuskalenteria, erilaisia luentoja ja 
koulutuksia kaupungin työntekijöille. Opisto toteuttaa 
kaupungin henkilöstölle suunnatut atk-koulutukset.  
 
Kaupungin perusturvan kanssa opisto on mukana ke-
hittämässä työikäisten sähköistä hyvinvointikertomus-
ta. Lisäksi opisto tarjoaa virikepalvelua eri sosiaali- ja 
terveystoimen yksiköissä.  
 
Työtoiminnan kanssa suunnitellaan yhteistyössä erilai-
sia työpajoja kuten mediapaja, teatterin valo- ja ääni-
suunnittelun kurssi, kädentaitojen paja sekä vuoden 
2016 aikana toteutettu työkuntoa ylläpitävä ryhmä.  
Sosiaali- ja terveysalan yrityksille ja heidän asiakkail-
leen, opisto tarjoaa viriketoimintaa nk. virikepaketti-
tuotteen avulla. Koulutuspaketissa on mukana musiik-
kia, kädentaitoja, liikuntaa ja muistikoulua.  
 
Näyttelyt  
Seutuopiston ja kuvataidekoulun yhteinen näyttely to-
teutettiin Poleenissa toukokuussa 2017. Lisäksi oli pie-
nempiä näyttelyitä läpi vuoden Poleenin kirjaston vitrii-
nissä. 

 
Juhlat ja kulttuuria kaikille –viikko 
Kulttuuria kaikille viikkoa vietettiin jo kuudetta kertaa.  
Musiikkimaanantaissa esiintyi opiston bändejä, soliste-
ja, karaokeryhmä ja soitinryhmiä. Yleisöä kertyi maa-
nantaina Poleeniin reilut 170, tiistaina 280, keskiviikko-
na 250 ja torstaina 250 henkeä.  
 
Tiistaina vietettiin tanssitiistaita. Opiston tanssiryhmät 
saivat yleisöä liikkeelle lähes 300 henkilön verran. Mu-
kana oli ensimmäistä kertaa myös kehitysvammaisten 

tanssiryhmä, joka keräsi huimat aplodit. Myös 
lasten baletti, satutanssiryhmä ja kestosuosikki 
nuorten showtanssi saivat yleisön mukaan. 
Mummozumba yllättää joka vuosi hauskalla esi-
tyksellään. Tanssitiistaissa ovat olleet mukana 
myös sirkuskoululaiset.  
 
Kuorokeskiviikkona kuorot esiintyivät aulassa ja 
on hienoa nähdä monta opiston kuoroa esiinty-
mässä. Mieslaulajat, Ilonpisarat, Ihannaiset ja 
kuorot kyliltä olivat jälleen mukana. Yleisöäkin 
kertyi reilut 150.  
 
Kulttuuria kaikille Teatteritorstain Ruskateatterin 
esitys oli lukudraama Kenttäharmaita naisia, oh-
jaus Jari Tuononen. Esityksiä oli Poleenissa kol-
me.  
 
Nuorisoteatteri Puntti esiintyi myöhemmin tou-
kokuussa.  
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OPPIMISYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN 

MUSIIKKI 
Merja Jauhijärvi 

* opetustunteja 3 514 (22 %) 
* opiskelijoita 2 194 (17,28 %) 

Seutuopistossa annettiin musiikin opetusta seuraavis-
sa instrumenteissa: Piano, laulu, harmonikka, kitara, 
basso, viulu, huilu, klarinetti, saksofoni, 5-kielinen 
kantele, nokkahuilu, trumpetti, ukulele ja rummut. 
Näiden lisäksi musisoitiin myös seitsemässä kuorossa, 
kuudessa orkesterissa ja kuudessa karaoke ryhmässä, 
joista 4 kokoontui kaupungissa, yksi Paltasen kylällä ja 
uutena aloittanut ryhmä Virtasalmella.  
 
Musiikkileikkikoulu leikitti ja laulatti vuoden 2017 ai-
kana vajaata kolmeasataa lasta ja lisäksi lasten kuorot 

kokoontuivat laulamaan kolmella ala-asteella.  
Lasten yhteislaulut laulatti yhteensä 521 lasta kau-
pungin ja Naarajärven ryhmissä. 
Aikuisten yhteislaulut vetivät myös laulunystäviä 
yhteen 314 laulajan voimin. Joulun yhteislauluihin 
saatiin vielä säestämään senioriyhtye Välisoitto, joka 
piipahti myös keväällä Seurakuntaopiston Wappu-
päivämät tapahtumassa levittämässä yhteismusi-
soinnin iloa.  
 
Musiikkiryhmät esiintyivät ahkerasti myös vuonna 
2017. Suurin osa esiintymisistä liittyi Suomen juhla-
vuoteen.  
 
Suomi-100 nimikkeen alla keikkailivat mm. Peliman-
nikurssilaiset, jotka aloittivat konserttien sarjan jo 
helmikuussa omalla viihdekonsertillaan. Heille kertyi 

vuoden mittaan muutenkin mittava määrä esiintymi-
siä, esim. lauantaitanssit Poleenissa ja iltapäivätansse-
ja Veturitorilla, ”Samuelin Poloneesi” vierailu Kuopi-
ossa, valtakunnallinen kehitysvammaisten kirkkopyhä 
Vaalijalassa, Kalevalaisten Naisten 60-v juhla Parta-
harjussa sekä muutama vanhusten virkistys tapahtu-
ma soiton ja yhteislaulatuksen merkeissä eri laitoksis-
sa.   
 
Mittavin kurssilaisten yhteisesiintyminen nähtiin 4.11. 
järjestetyssä ”Pieksämäki yhdessä” konsertissa, joka 
myös liittyi em. Suomi-100 teemaan. Tällöin Poleenin 
lavalle kiipesivät Naiskuoro IhanNaiset, Mieslaulajat, 
kamarikuoro Vox Ferrum, Pandora-kuoro Turusta ja 
Poleenin orkesteri solisteineen. Alkupuolella kuultiin 
kuorojen omat esitykset ja konsertin pääteoksena 
esitettiin paikkakuntalaisen Veikko Norontauksen sä-
veltämä ja Niilo Nissisen tekstittämä ”Pieksämäki kan-
taatti” 50 vuoden esitystauon jälkeen. Tällöin lavalle 
kiipesi täpötäydelle katsomolle esiintymään yhtäaikai-
sesti n. 100 soittajaa ja laulajaa. 
 
Poleenin orkesteria kapellimestaroi kevätkaudella 
Risto Sojakka ja syksyllä vetovastuun otti Ari Noron-
taus Riston lähdettyä Norjaan hankkimaan lisäoppia 
orkesterin johtamiseen.  Juuri Arin johdatuksessa val-
misteltiin em. Pieksämäki yhdessä konsertti sekä juh-
lava itsenäisyyspäivän ohjelma niin ikään täydelle sa-
lille. Siellä esitettiin myös valtakunnallisen sävellyskil-
pailun voittajan, Pieksämäkeläis-lähtöisen Tuomo Tii-
tisen kappale ”Isä kerro”, jossa solistina toimi Aki Hie-
tala lapsikuoron säestäessä.  
 

OPETUSTUNNIT JA  

OPISKELIJAT  

V. 2017 

Oppiaineet tunnit % opiskelijat % 

Yleisöluennot 45 0,28 % 1304 10,24 % 

Taiteen perusopetus 654 4 % 233 1,83 % 

Musiikki 3 514 22 % 2215 17,39 % 

Kielet 1 479 9,12 % 862 6,77 % 

Käden taidot 2 632 16,22 % 866 6,80 % 

Kuvataiteet ja muotoilu 1 125 6,93 % 311 2,44 % 

Esittävä taide ja kirjallisuus 1 385 8,54 % 865 6,79 % 

Tietotekniikka 1 393 8,58 % 337 2,65 % 

Tanssi ja liikunta 2 198 13,55 % 3 240 25,43 % 

Erityisliikunta 820 5,05 % 1 096 8,60 % 

Muut aineet 981 6,05 % 1 410 11,07 % 

Yhteensä 16 226 100 % 12 739 100 % 
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Seutuopiston jouset keikkailivat myös ahkerasti juhla-
vuoden teeman alla. Kesällä käytiin Ruukin kesäpäivil-
lä ja Sylvin Pappilassa Sylvin päivillä, itsenäisyyspäivän 
alla sotaveteraaneille soitettiin Savon Solmussa lounas 
musiikkia. Myös kolme muuta syksyn keikkaa sisälsi 
enemmän tai vähemmän kansallisia säveliä. Jousimu-
siikin kysyntä tuntui muutenkin olevan sen verran nos-
teessa, että Seutuopiston jouset päätettiin rekisteröi-
dä omaksi yhdistyksekseen jo jouhevamman palkkaus-
käytännönkin takia; nimekseen uusi yhdistys sai Piek-
sämäen Jousisoittajat ry. 
 

Jopa syksyn lauantaitanssit valssattiin juhlavuoden 
kunniaksi valtakunnallisen ”Simot ja Siskot” teeman 
ympärillä. Siellä kiitosta jaettiin maatamme rakenta-
massa olleille vanhuksille ilmaisten kakkukahvien 
muodossa tanssahtelun lomassa.  
 
Lauluyhtye Da Capo piti ensimmäisen oman kon-
serttinsa vanhassa kirkossa 15.12. joululaulujen mer-
keissä ja piipahti myös Peiposjärven maalaisjoulu-
markkinoilla esiintymässä ulkosalla.  
 
Kaiken kaikkiaan vuoden 2017 musiikkikurssit pyörivät 
suunnitellusti ja opiskelijat jaksoivat käydä opissa ah-
kerasti läpi lukuvuoden. Uusia kurssitoiveita pyrittiin 
täyttämään mahdollisuuksien mukaan, jotta tarjonta 
pysyisi mahdollisimman monipolisena ja kattavana.  

 
KIELET 
Satu Radcliffe 
* opetustunteja 1 479 (9,12 %) 
* opiskelijoita 851 (6,70%) 
 
Seutuopistolla on vuonna 2017 pystynyt opiskelemaan 
12 kieltä: suomi vieraana kielenä, ruotsi, englanti, sak-

sa, ranska, italia, espanja, viro, venäjä, japani, nyky-
heprea ja kreikka sekä thai-kieltä yksilöopetuksena. 
Hienoa on, että opiskelijoita on riittänyt myös harvi-
naisempiin kieliin. Vuonna 2017 Suomen juhlavuosi 
on ollut esillä myös kielten tunneilla, joilla ollaan 
esimerkiksi keskusteltu Suomesta opiskeltavalla kie-
lellä tai tutustuttu kirjallisuuteen/artikkeleihin, joita 
opittavalla kielellä on kirjoitettu Suomesta. 

 

Päiväsaikaan olevat kielten tunnit pidetään Poleenis-
sa. Iltatunnit on keskitetty Hiekanpään yläkouluun, 
lukuun ottamatta yhtä Maaselän koululla pidettävää 
kurssia. Poleeni on keskeinen paikka ja tunnit ovat 
tuoneet sinne lisää toimintaa. Opetuskäyttöön so-
veltuvien tilojen vähyys on tuonut omat haasteensa 
tuntien sovittelussa, mutta onneksi olemme yhteis-
työssä saaneet kaikki kurssit soviteltua muiden Po-
leenin toimijoiden kanssa eri tiloihin. Poleenissa pys-
tymme myös hyödyntämään kirjaston tarjoamia tab-
lettilaitteita. 
 
Olemme tarjonneet myös muutamia lyhyt- ja eri-
koiskursseja, kuten Music time, English Culture Club 
ja englannin ääntämiskurssi sekä viroa ja italiaa lau-
laen. Kielissä olemme kuitenkin huomanneet, että 
opiskelijat osallistuvat kursseille mieluummin viikolla 

 
kuin viikonloppuna. Tämän takia lyhytkurssitkin pyri-
tään sijoittamaan arkipäiviin. Muista erikoiskursseista 
voisi esimerkkinä mainita espanjan alkeita senioreille 
sekä Matkalla Viron halki, jossa tunnilla liikutaan ja 
tutustutaan Viron eri kohteisiin eri lähteitä tutkien ja 
keskustellen.  
 
Seutuopisto tarjoaa myös yksilö- ja pariopetusta eri 
kielissä ja kuluneena lukuvuonna yksilö- ja pariope-
tusta on ollut englannin, espanjan ja thai -kielissä. 
Yksilöopetus sopii hyvin määrätietoiseen opiskeluun 
sekä jos kurssien ajankohdat eivät sovi esimerkiksi 
työn takia. 
 
Kielikaveritoimintaa tarjottiin myös syksyllä. Haastee-
na on, miten toivotut kielet kohtaavat ja tänä syksynä 
saatiin muodostettua yksi kielikaveripari. Kielikaverius 
on mahdollistanut ulkomaalaiselle tilaisuuden harjoi-
tella kieltä oikeasti kantasuomalaisen kanssa ja taas 
suomalaiselle kielenoppijalle mahdollisuuden kurkis-
taa oppimansa kielen kulttuuriin ja harjoitella kieltä 
aidossa tilanteessa. Toivomme, että tulevaisuudessa 
löytyisi lisää kielikaveriudesta kiinnostuneita opiskeli-
joita.    
  
Kielikahvila-toiminta on jatkunut kahdella kahvilalla 
joka vuosi. Ihmiset ovat löytäneet sen hyvin. Eri ajan-
kohtia vaihdellen olemme huomanneet, että ilta-aika 
on parasta toiminnalle  Kielikahvilassa eri kielille muo-
dostetaan oma pöytä, jota vetää syntyperäinen kie-
lenpuhuja. Kahvila kokoontuu Poleenin kahvilassa ja 
se on kaikille avoin vapaamuotoinen tapahtuma, jossa 
kahvikupposen äärellä kieltä voi harjoittaa syntyperäi-
sen puhujan kanssa. Kielikahvila on ollut suosittu ja 
tänä vuonna siihen on osallistunut parhaimmillaan 
kolmisenkymmentä ihmistä. Osallistujien toiveesta 
kokeiltiin syksyllä Pop-up Kielipöytää, jossa on vain 
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muutama kieli kerrallaan, mutta tämä toiminta ei tun-
tunut tavoittaneet opiskelijoita. 
 
Syksyllä järjestettiin myös "Opi oppimaan kieliä aikui-
sena"-opintokerta, joka oli tarkoitettu erityisesti kie-
lenopiskelua aloittaville opiskelijoille sekä niille, jotka 
halusivat pohtia opiskelutekniikkaansa ja saada lisää 
vinkkejä kielenopiskeluun. Tämä madaltaa kynnystä 
aloittaa uuden kielen opiskelu pitkän ajan jälkeen. 
 
Opistossa on otettu uutena käyttöön sähköinen oppi-
misalusta Pedanet, jota on nyt aluksi kielten puolella 
lähinnä hyödynnetty englannin ja suomen kielissä. 
Tulevaisuudessa tarkoituksena on luoda sinne alustoja 
muille kielille. Tietotekniikan tuomia mahdollisuuksia 
harjoitella kieltä on harjoiteltu joillakin kursseilla ja 
kurssitarjonnassa on joitakin kokonaan verkossa ta-
pahtuvia kursseja kuten heprean aakkoskurssi ja suo-
men ja venäjän kursseja.  
 
Syksyllä aloitimme myös kreikan kurssin, jossa puolet 
opintokerroista tapahtuu lähiopetuksena ja puolet 
Adobe Connect-ohjelman avulla samanaikaisetäope-
tuksena. Tämä on mahdollistanut sen, että kauempaa-
kin tuleva opettaja on pystynyt pitämään meillä kurs-
sin. Usein juuri harvinaisempiin kieliin on vaikea löy-
tää opettajaa läheltä ja tällainen vaihtoehto voisi olla 
tulevaisuudessa hyvä lisä kurssitarjontaan. Digi-lake -
hanke on tässä ensimmäisessä kurssissa mahdollista-
nut teknisen tuen saannin paikan päällä. Erilaiset etä- 
ja verkko-opiskeluympäristöt vaativat opiskelijalta 
ennakkoluulottomuutta ja rohkeutta sekä ehkä hive-
nen enemmän myös omatoimisuutta kuin perinteinen 
luokkaopetus. 
 
YLEISET KIELITUTKINNOT 
Yleisiä kielitutkintoja järjestettiin suomen kielessä nel-
jä kertaa ja englannin kielessä kerran. Kielistudion 

paikkamäärä on pienentynyt, joten myös kielitutkin-
toihin osallistujamäärää ollaan jouduttu rajaamaan, 
joten joissakin kokeissa kaikkia halukkaita ei ole voi-
tu ottaa mukaan. 
 
KIELTEN TUNTIOPETTAJAT 
Kielten tuntiopettajat ovat kokoontuneet noin ker-

ran kuukaudessa. Osallistuminen on ollut aktiivista 
ja kokoontumisissa on keskusteltu mm. tulevan vuo-
den kursseista ja pedagogisista kysymyksistä. Tapaa-
misissa on koettu tärkeäksi juuri ajatusten vaihto 
vertaisten opettajien kanssa. 
 
MAAHANMUUTTAJAT 
Suomen kursseja Seutuopistossa on ollut kolmella 
tasolla: suomen alkeet, alkeiden jatkokurssi ja keski-
tason suomi sujuvaksi 2 sekä oma kurssi maahan-
muuttajaäideille. Suomen kursseilla uudeksi oppi-
misalustaksi on otettu Pedanet ja joissakin kursseis-
sa myös Facebookin suljettu ryhmä. 
 

Helpdesk, maahanmuuttajan apu ja tuki, on jatkunut 
päivystysperiaatteella opiston toimistossa. Yhteyden-
otot ovat lähinnä olleet apua erilaisten lomakkeiden 
täyttämiseen ja ohjaukseen liittyviä.  
 
Rehvituvasta on tullut osa jokavuotista toimintaa. Par-
haimmillaan illat ovat vetäneet parikymmentä osallis-
tujaa ja suosituimpia iltoja ovat olleet eri maiden tee-
maillat, joissa kyseisen maan edustajat ovat kertoneet 
sanoin ja kuvin maastaan ja tuoneet makumaistiasia 
osallistujille. Rehvitupa on matalankynnyksen kohtaa-
mispaikka, jonne erityisesti kotoutumisen alkuvai-
heessa olevien on helppo tulla. Se on ovi opiston toi-
mintaa, jossa maahanmuuttaja voi kohdata kantavä-
estöä, mutta myös tutustua erilaiseen harrastustoi-
mintaan alueella sekä kokeilla suomalaiseen kulttuu-
riin kuuluvia asioita. 
 
Syksyllä Seutuopisto jalkautui Pop-up kansalaisopisto-
na ja kielten opettajat järjestivät mainostapahtuman 
sekä Esedulla että lukiolla. Molempien oppilaitosten 
opiskelijat ovat tervetulleita Seutuopiston kursseille ja 
esimerkiksi kielistä voivat saada merkinnän valinnai-
siin opintoihin. 
 
SUOMEN ASKELEET -KANSALAISKESKUSTELU 
100 askelta Suomen tulevaisuuteen oli kansalaiskes-
kustelujen sarja, jota koordinoi Kansanvalistusseura ja 
käytännön toteutuksesta vastasi paikkakunnan kansa-
laisopisto. Pieksämäelläkin järjestettiin aiheeseen 
liittyvä kansalaiskeskustelu World Café menetelmällä 
ja mukaan kutsuttiin eri-ikäisiä ja eri taustaisia henki-
löitä. Pieksämäellä tilaisuuteen tuli n. 20 henkilöä ja 
ylilääkäri Esko Pulkkinen piti alustuksen ennen ryhmä-
keskusteluja 
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MUISTITREENIT 
Muistitreenit jatkuivat syksyllä. Ryhmässä käydään 
läpi aivojen rakennetta, muistia ja oppimista sekä kuti-
tellaan aivoja erilaisilla tehtävillä ja aktiviteeteilla. 
Kaupungin muistihoitaja on yleensä myös vieraillut 
ryhmässä ja madaltanut kynnystä ottaa yhteyttä. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

KUVATAITEET JA  
MUOTOILU 
Irene Kalliokoski 

* opetustunteja 1 125 (6,93 %) 
* opiskelijoita 310 (2,44 %) 
 

YLEISTÄ VUODESTA 
Vuosi on mennyt nopeasti ja opiskelijoita on riittänyt 
mukavasti, varsinkin pitkään toimineille 
”suosikkikursseille” kädentaidoissa ja taideaineissa. 
Monet palaavat joka syksy mieluisan harrastuksen 
pariin ja tapaamaan opiskelukavereita. 
 
 

LUENNOT 
Luentojen puolella oli SUOMI 100-vuoteen liittyen 
alkuvuodesta luennot Kotiseuturakkautta ja kansain-
välistä vakoilua, Nimistö Pieksämäen seudulla ja 
Pieksämäen kotirintamanaiset ja lotat. 
Syksyllä luennot jatkuivat Mestaukset Pieksämäellä-
luennolla. 
Muita luentoja oli mm. Suoliston mikrobit, verkko-
luentoina Aktiivisena vanheneminen- keinoja hy-
vään elämään ja Syövän pelko on viisauden alku- vai 
onko? 
Syksyllä 2017 olleet paikalliseen luontoon ja luon-
nossa liikkumiseen liittyvät kurssit olivat suosittuja. 
 
KUVATAITEET 
Kuvataiteissa on edelleen suosituimpia piirustus ja 
maalaustyhmät ja metalligrafiikka. 
Ikonimaalaukseen olemme järjestäneet alkeis- ja 
jatkoryhmän nim.om. vastataksemme mahdollisim-
man hyvin opiskelijan tarpeisiin ja tarjotaksemme 
mahdollisimman hyvän pohjan jatko-opintoihin. 
 
ERITYISTEKNIIKAT, TEKSTIILI- JA TEKNINEN TYÖ 
Nypläys on edelleen perinteisessä muodossaan suo-
sittua, mutta uusien materiaalien kokeileminen ei 
ole täällä kiinnostanut, esim. nypläys luonnonmate-
riaaleista. Korunypläys oli positiivien yllätys, sille 
osallistui 9 henkilöä ja kurssia toivottiin myös jatkoa 
seuraavalle vuodelle. Makramee on tullut jälleen 
sisutukseen mukaan ja siitä oli opistollamme kurssi. 
Perinteinen kirjonta on monen vuoden jälkeen hii-
pumaan päin, olisikohan opiskelijat valmiita kokeile-
maan jotain uutta. 
 
Kudonnan kurssit ovat toimineet sekä kaupungissa 
kahdella ryhmällä, että Jäppilässä ja Montolassa 
kummassakin omat ryhmänsä. Jäppilä yllättikin osal-

listujien määrällä, peräti 11 osallistujaa, hyvä Jäppilä! 
Ns. miesten kursseilla, puu-ja metallityöt, on ryhmissä 
ollut kiitettävä määrä osallistujia. Olemme saaneet 
kiitosta hyvistä tiloista ja pätevistä opettajista ko. ai-
neissa, sillä lienee suuri merkitys osallistujien mää-
rään.  Kirstukurssi on edelleen suosittu ja sinne osallis-
tui kiitettävästi tekijöitä, 15 henkilöä. Koristeveisto on 
myös hyvin suosittua, viikoittain kokoontuu kolme 
veistoryhmää. 
 
Huonekalujen korjaus, entisöinti ja verhoilu omana 
kurssinaan sekä erillinen kerran kuukaudessa la:na 
kokoontuva verhoilukurssi kokoontuivat keväällä, 
mutta syksyllä jäi ns. viikonlopun verhoilu pois opetta-
jan jättäessä opetustyön. Syksyllä jatkoi korjaus, en-
tisöinti ja verhoilu. Korjaus, entisöinti ja verhoilukurs-
silla on kaksi opettajaa yhtä aikaa. Toinen opettaa kor-
jausta ja entisöintiä vaativan osuuden ja toinen ver-
hoiluosuuden. Näin opiskelija saa samalla kerralla 
opetuksen koko huonekalunsa kunnostukseen ja työ-
järjestykset ovat järkevät. 
 
 Entisen Siilin koulun Taitopaja on täyskäytössä, myös 
Pieksämäen työtoiminta käyttää tiloja päivisin ja mei-
dän opettajat opettavat myös heidän ryhmissään. 
 
VIRIKETOIMINTA 
Viriketoimintaa on ollut vuonna 2017 Abelissa, Kerttu-
lassa ja Kivitaskussa. Muutaman vuoden ajanhan 
meillä on viriketoimintaa tarjottu laitoksiin ja he ovat 
tarjouksesta valinneet heille sopivimmat aiheet. Tar-
jontaamme kuuluu musiikki, liikunta, muistelu, askar-
telu, kuvataiteesta maalaus. 
Kuvat Kerttulan viriketoimintaryhmästä, työn alla Yh-
teinen elämänlanka. 
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BETONI, LASI, POSLIINIMAALAUS, TIFFANY JA KERA-
MIIKKA 
Pitkät lukuvuoden kestävät keramiikan, tiffanytöiden, 
posliinimaalauksen ja lasitöiden kurssit ovat vakiin-
nuttaneet paikkansa opiston kurssitarjottimella. Ke-
vään viikonloppukurssina tarjottiin peiposjärveläisten 
toivomuksesta Betonia ja kierrätysmosaiikkia Peipos-
järven seurojen talolla. Kyläläisten lisäksi kurssille tuli 
osallistujia myös kaupungista. 
  
Syksyllä 2017 posliini- ja lasiryhmät kärsivät osallistu-
jakadosta. Kaupungin vajaat ryhmät yhdistettiin ja 
näin taattiin kaikille ilmoittautuneille mahdollisuus 
harrastaa. Virtasalmelaiset toivoivat pitkän tauon 
jälkeen kylälle omaa lasi- ja posliinikurssia. Valitetta-
vasti ilmoittautuneita ei ollut riittävästi ja kurssi jou-
duttiin perumaan. Kaupunkiin suunniteltu perhekera-
miikka jäi myös alkamatta. Muutoin kaikki kaupungin 

keramiikkaryhmät toteutuivat.  
 
TAITOPAJAT 
Opistolla on vuosia järjestetty Taitopajoja, joissa kurs-
silaisten on mahdollisuus tutustua moniin erilaisiin 
kädentaitoihin. Teemat sovitaan yhdessä kurssilaisten 
kanssa. Taitopajoja kokoontuu kaupungin, Virtasal-
men ja Halkokummun lisäksi Niskamäessä. Osa ryh-
mistä kokoontuu joka toinen viikko ja osa kerran kuu-
kaudessa. Syksyllä Taitopajojen sisällöt monipuolistui-
vat kokonaisuuksittain vaihtuvien opettajien myötä. 
  
TOIMITILAT 
Seutuopiston käsityöryhmät kokoontuvat pääasiassa 
Laaksotien tekstiilityön luokissa. Keramiikka opetusta 
annetaan Järjestötalon keramiikkaluokassa. Siilinkou-
lun entisessä tekstiilityöluokassa jatkoivat iltaisin 
työskentelyään ompelu, kuvataidekoulu ja erilaiset 
musiikkiryhmät. Päivisin tiloissa työskentelee Pieksä-

TAPAHTUMIIN OSALLISTUMINEN 
Terveysmessut 
Suomi 100-keskustelu 
Ikoninäyttely 
Kevätnäyttely 
Pop Up-tapahtuma markkinoilla: opiston kurssien 
esittelyä 
Syyskuhinat 
Tampereen käsityömessut 
 
YHTEISTYÖTÄ ERI JÄRJESTÖJEN KANSSA 
Neuvokas, OmaisOiva, Paiste ry 
kumppanuuspöydät: vapaaehtoistyön -ja palvelujen 
saavutettavuuden pöydät 
yhteistyö koulutoimen kanssa: kesänuokkari 
Yhtä Rataa-hankkeen suunnittelu ja toteutus Hiekan-
pään palvelukeskuksen kanssa: hanke koskee kulttuu-
rin juurruttamista laitosten arkeen ns. prosenttiperi-
aate. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

KÄDEN TAIDOT 
Tiina Kerminen 
* opetustunteja 2 632 (16,22 %) 
* opiskelijoita 864 (6,81 %) 

 
PEHMEÄT MATERIAALIT 
Kädentaitojen opetus jatkui keväällä monipuolisena 
Laaksotien tekstiilityön luokissa. Vakiintuneiden ko-
ko lukuvuoden kestävien ompelu- ja tuunaustyö-
kurssien lisäksi keväällä tarjottiin päiviin ja iltoihin 
muutamia lyhytkursseja. Kangaskollaasi sai runsaas-
ti osallistujia. Uutuuksina tarjottiin Rojun ja romun 
uusi elämä ja Altered Books eli muunnellut kirjat. 
Vanhojen ja käyttämättömien kirjojen uudistaminen 
innosti monia kurssilaisia. Keväällä toteutui myös 
yksi viikonloppukurssi. Maalausta villalla kurssille oli 
ilmoittautunut runsaasti uusia kurssilaisia valmista-
maan huopamattoja, -kankaita sekä -tekstiilejä. 
 
Opisto pyrkii tarjoamaan kursseja myös kylille hei-
dän toivomusten mukaan. Paltasen Pysäkille ja Pei-
posjärvelle suunnitellut viikonloppukurssit jäivät 
kuitenkin toteutumatta vähäisen osallistujamäärän 
vuoksi. Opisto pyrkii vastaamaan kuntalaisten toi-
veisiin olematta varma niiden toteutumisesta.  
 
Syksyllä koko lukuvuoden kestävät ompelu-, tuu-
naus- ja taitopajakurssit täyttyivät entiseen malliin. 
Koko lukuvuoden kestävä tilkkutyökurssi pilkottiin 
pienempiin osiin kurssilaisten houkuttelemiseksi. 
Lyhyt kurssitkaan eivät valitettavasti saaneet riittä-
västi osallistuja ja ne jouduttiin perumaan.  
 
Syksylle tarjottiin Oman sisustuksen muutosta ja 
matkaa Habitareen. Seutuopisto järjesti Sisustuksen 
perusteet -kurssin, johon saatiin asiantunteva 
opettaja Mikkelistä. 
 
Saumurin salat kurssi toteutui toivoivat jatkoa.  
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mäen työtoimintakeskus Siili. Kylien opetustilat ovat 
säilyneet lähes ennallaan. Jäppilän entisen kunnanvi-
raston valtuustosalissa kokoontuu ompelun lisäksi 
Lasin lumoissa ryhmä sekä ATK:n lyhytkursseja. Virta-
salmen Taitopaja puolestaan jatkaa Virtasalmen seu-
rakuntatalolla ja Halkokummun Taitopaja Kumputa-
lolla. Niskamäen taitopajalaiset kokoontuvat kyläläi-
sen kotona. 
 
KIRJASTOAUTOKERHO  
Kaikilla kylillä ei ole tiloja kurssien järjestämiseen, 
joten Seutuopiston palvelujen saavutettavuus taa-
taan myös liikkuvilla tiloilla. Kirjastoauto vieraili Lam-
minmäen, Längelmäen ja Siikamäki/Peiposjärven py-
säkeillä neljä kertaa sekä keväällä että syksyllä. Kirjas-
toautokerho kokoontuu tiistaisin kerran kuussa. Tun-
nin kestävän pysähdyksen aikana kirjastoauton nor-
maalit palvelut ovat kävijöiden käytettävissä. Toimin-
ta on kurssilaisilla maksutonta ja se sopii kaiken ikäi-
sille vauvasta vaariin. Kirjastoautokerho toteutetaan 
yhdessä kirjastotoimen kanssa ja se on osa Seutuopis-
ton ja kirjastotoimen perustehtävää. 
 
Keväällä kirjastoautossa tutustuttiin turvalliseen lii-
kennekäyttäytymiseen, ekologiseen jätehuoltoon ja 
kierrätykseen sekä askarreltiin pääsiäiskoristeita. Syk-
syllä puolestaan ohjelmassa oli Suomi 100 juhlavuo-
den teemalla laulua, paikallista lottaperinnettä ja ky-
lien historiaa sekä entisten kouluaikojen muistelua. 
Sekä kurssilaiset että opettajat ovat olleet tyytyväisiä 
kirjastoauton tarjoamiin mahdollisuuksia oppimis- ja 
opetuspaikkana. Kurssilaisilta on saatu hyviä ehdo-
tuksia kokoontumiskertojen sisällöistä. Olemme myös 
saaneet lukuisilta yhteistyötahoilta loistavia ja innok-
kaita opettajia ohjaamaan ja opastamaan omaa eri-
koisalaansa. 
 

HENKILÖSTÖKOULUTUS 
Pieksämäen Seutuopisto järjestää henkilöstökoulu-
tusta kaupungin eri yksiköille ja yhteistyökumppa-
neille, kuten vuorovaikutusta kaupungin Ruoka- ja 
siivouspalvelulle, virkistäytymistä rentoutuksen ja 
käsitöiden parissa Lastensuojelun henkilökunnalle 
sekä myyntipalveluna kädentaitojen opetusta Vaali-
jalan henkilökunnalle. 

 

ESITTÄVÄ TAIDE JA KIRJALLISUUS 
Jari Tuononen 

* opetustunteja 1 385 ( 8,54 %) 
* opiskelijoita  865 (6,81%) 
 

TAITEEN PERUSOPETUS, TEATTERI-ILMAISU 

Lasten teatteri-ilmaisun ryhmät (7-9-vuotiaat ja 10-
12-vuotiaat) yhdistettiin yhdeksi ryhmäksi, jota veti 
keväällä suunnittelijaopettaja Jari Tuononen. Kurssi-
laiset perehtyivät teatterin tekemisen eri osa-
alueisiin ja oppivat sekä toimimaan ryhmässä, että 
kehittämään itsenäisesti taiteellista ilmaisuaan. 

Syyskauden alussa opetukseen ilmoittautuneita oli 
niin vähän, että kurssi peruttiin. 
 
RUSKATEATTERI 
Ruskateatterin vuosi jatkui Jari Tuonosen ohjauksessa.  
Ryhmä valmisti Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi 
lukudraaman Irja Virtasen Kenttäharmaita naisia kir-
jasta. Kirjasta dramatisoitiin lukudraama koko ryhmän 
kanssa yhdessä. Ensi-ilta oli huhtikuussa 2017 perin-
teiseen tapaan Kulttuuria kaikille viikon Teatteritors-
taina.  

NUORISOTEATTERI PUNTTI  
Nuorisoteatteri Puntti, yli 13-vuotiaille teatterin har-
rastajille suunnattu kurssi, jatkoi ohjaajansa Julia Vata-
sen kanssa. He valmistivat kevääseen Valta meille -
esityksen. Poleeni salissa esityksiä oli yhteensä 3 ja 
katsojiakin oli mukavasti. Puntista on teatteriopetuk-
sen suurin ja suosituin opetusryhmä. Ja menestystari-
na vain jatkuu. 

TEATTERIMUSKARI 
Teatterimuskari jatkoi keväällä opettajansa Piia Sä-
pyskä-Hietalan johdolla. Syyskauden alussa opetuk-
seen ilmoittautuneita oli niin vähän, että kurssi pe-
ruttiin. 

KESÄTEATTERIT 
Pieksämäen seutuopiston alla toimii useita alueen 
harrastajateattereita, joiden esityskausi on kesällä. 
Seutuopiston palkkaamat ohjaajat ovat keväällä ahke-
rasti työstäneet tulevan kesän esityksiä näissä teatte-
riryhmissä. Kesäteattereitamme ovat Partaharjun, 
Halkokummun, Jäppilän ja Virtasalmen kesäteatterit. 
Lisäksi seutuopiston kautta on ollut ohjaajat Virtasal-
men koko perheen teatterin ja Jäppilän yrittäjien näy-
telmäkerhon esityksiä luomassa.  

Syksyllä Seutuopiston alla toimivat kesäteatterit etsi-
vät kuumeisesti ensi kesälle sopivia näytelmiä ja näy-
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telmille ohjaajia. Syksyn aikana valittuja näytelmiä 
ehdittiin jo pikku hiljaa harjoitellakin. 

POLEENIN TEATTERI 
Tänäkin toimintavuonna Poleenin teatterissa jatkettiin 
yhteistyötä Seutuopiston muun opetuksen kanssa. 
Kauden ensimmäistä produktiota Valamon yksinäistä 
esitettiin 10 esityksen verran ja katsojia oli 1 320. Syk-
syllä 2017 Poleenin teatteri esitti ensin Kari Hotakai-
sen kirjasta Ihmisen osa dramatisoidun näytelmän, 
jonka ohjasi Antti Majanlahti.  Näytelmää esitettiin 
erinäisten syiden takia 8 kertaa ja katsojia oli 1 106. 
Syksyn toinen esitys oli Juhani Joensuun kirjoittama ja 
ohjaama junamusikaali Nolla kaks kolkytkuus. Tässä 
esityksessä jatkettiin opetusteatterin periaatetta lau-
lutunneilla ja tanssin opetuksella. Junamusikaalin 10 
esitystä keräsi 1 212 katsojaa.  

KIRJOITUSPIIRI MUISTOJEN POLULLE 
Omaelämänkerrallista kirjoittamista erilaisten harjoi-
tusten kautta jatkui opettajansa Margaretha Zidanin 
johdolla joka toinen viikko. 

LUOVAN KIRJOITTAMISEN PIIRI 
Juhani Joensuun opastuksella kurssilaiset kirjoittivat 
erilaisia tekstejä viikonloppuisin. Piirin tuotoksina syn-
tyneitä tekstejä saatiin nauttia kirjastoon pystytetyssä 
näyttelyssä. Kurssilla kirjoitettiin aforismeja, runoja, 
proosaa ja näytelmiä. 

FILOSOFIAKAHVILA 
Keväällä kurssi jatkoi vetäjänsä Vilhelm Lönnbergin 
johdolla dialogia erilaisten filosofisten teemojen ym-
pärillä. Syksyllä Vilhelm siirtyi töihin muualle ja filoso-
fista kahvittelua jatkoi Susanna Kajander. 

KIRJOITA JA OIVALLA 
Uusi kurssi, joka alkoi syksyllä 2017. Iiris Kääriäisen 
opastuksella perehdyttiin kirjoittamisen terapeuttisiin 
ominaisuuksiin. Omaa elämää tarkasteltiin kurssilla 

erilaisten kirjallisuusterapian menetelmiä käyttäen.  

 

PIEKSÄMÄEN  
KUVATAIDEKOULU 
Heli Laitinen 
TAITEEN PERUSOPETUS 

* opetustunteja  654 (4,0 %) 
* opiskelijoita 233 ( 1,84 %) 

 

KEVÄTLUKUKAUSI 9.1.-28.4.2017 
Taiteen perusopetusta järjestettiin seutuopiston 
järjestämällä 10 kurssilla seuraavasti:   
kuvataidekoulun 8 ryhmälle ikäryhmittäin 7-9-
vuotiaat (2 ryhmää), 10-12-vuotiaat (2 ryhmää), 13-
15-vuotiaat (1 ryhmä), 16-18-vuotiaat (1 ryhmä), 
Jäppilän 6-15-vuotiaille, seutuopiston 6-12-
vuotiaiden kuvataideryhmälle, sekä Sylvin Sylin ja 
Harjun Halin 6-vuotiaiden varhaistaidekasvatusryh-
mälle. 
 
Kursseille osallistui 109 lasta ja nuorta. Opetusta 
annettiin kantakaupungissa Iso-Pappilassa ja Siilin 

koulun tekstiililuokassa, Jäppilässä monitoimitalolla. 
Keramiikan opetus tapahtui Järjestötalolla.  
Kuvataidekoulun opetusaineina olivat piirustus ja maa-
laus, grafiikka, keramiikka, muotoilu, kuvanveisto, tai-
dekäsityö, valokuvaus, ympäristötaide. Tuntiopettajina 
toimivat Hannele Haatainen, Juha Lahtinen, Heli Laiti-
nen (vastuuopettaja) ja Susanna Tyrväinen 
(vastuuopettaja). 
 
Vuoden aikana tehtyjä töitä oli esillä  Omat koulut –
kevätnäyttelyssä, joka järjestettiin yhdessä lukion  ja 
seutuopiston kuvataidekurssien kanssa Kulttuurikeskus 
Poleenissa 4.5. – 5.6. 
 
16-18-vuotiaiden Jenni Peltonen ja Tilmaria Räty jär-
jestivät ensimmäisen oman näyttelyn, samalla päättö-
työnäyttelynsä, Kanttilassa toukokuussa. 
Naarajärven lasten kuvataidekurssin kevätnäyttely pi-
dettiin Kanttilassa 3.-28.4. 
Kevätretki tehtiin 29.4.Joensuuhun perhospuutarha 
Botaniaan. 
 
SYYSLUKUKAUSI 28.8.-15.12.2017 
Syyslukukaudella käynnistyi 10 kurssia. Muutoksena 
kevääseen 13-15-vuotiaiden ja 16-18-vuotiaiden ryh-
män yhdistyminen 13-18-vuotiaiden ryhmäksi. Jäppi-
lässä aloitti kaksi ryhmää: 5-6-vuotiaat ja 7-15-
vuotiaat. Varhaistaidekasvatusryhminä Sylvin Sylin ja 
Harjun Halin eskariryhmät, missä ilahduttavasti oli yh-
teensä 31 lasta. 
Syksyllä taiteen perusopetuksen aloitti 109 opiskelijaa. 
Opetusaineet järjestettiin kevään mukaisesti. 
 
TAPAHTUMAT 
Osallistuttiin Poleenin jääveistotapahtumaan tammi-
kuussa. 
Kuvataidekoululta oli lasten töitä esillä lasivitriinissä 
Veturitalleilla maaliskuun ajan. 



 Toimintakertomus 2017 

19 

Järjestettiin yhteistyössä kuvataideseuran kanssa 
Oman näyttelyn järjestämisen ABC –workshop 26.8. 
Poleenissa. Vetäjänä FM Harri Hirvonen. Kuvataidekou-
lusta osallistuivat Martta Utriainen ja Viivi Toivonen. 
Perjantain 10-12 -vuotiaiden ryhmän katutaidetta Po-
leenin kahvilalla syksyllä 2017 
19.11. Kaikki kyytiin hop! – tapahtumassa Veturitalleilla 
kuvataidekoulun opet olivat mukana kasvomaalauspa-
jalla. 
Kuvataidekoulun syyslukukauden päätti pikkujouluta-
pahtuma Iso-Pappilassa 17.12. 
 
KOULUTUS 
Susanna Tyrväinen:  
Fotolitografia, kuvansiirto savelle, Jenni Linnoven stu-
diolla heinäkuussa 2017. 
Dreijauskurssi Kankaanpäässä koulutus 12.6-16.6.  
opettaja Richard Raven. 
Heli Laitinen:  
Muotokuvamaalaus-kurssi, Portaanpään kristillinen 
opisto 17.-21.7. opettaja taidemaalari Zsuzsa Demeter. 
Snellman-kesäyliopiston  Digipiirtämisen alkeiskurssi 
25.-26.11. Varkaudessa, opettaja FM, freelancer-
toimittaja, -kuvittaja ja -taittaja Anni Hyypiö 

 

 

 

 

 

 

 

TANSSI JA LIIKUNTA 
Miia Immonen/Sari Härkönen 

* opetustunteja 2 198 (13,55 %) 
* opiskelijoita 3 237 (25,50%) 

Opiston liikunnalliset ryhmät liikuttavat suurta 
määrää harrastajia koko elämänkaaren matkalla. 
Voisi sanoa, että vauvasta vaariin ja toki mummiin-
kin. Opisto tekee yhteistyötä niin liikuntatoimen 
kuin perusturvankin kanssa. Näinpä Seutuopistolla 
on vahva rooli terveydenedistämistyössä.  Liikunta-
ryhmissä on tarjontaa reippaasta hikijumpasta pa-
lauttaviin kehonhuollollisiin tunteihin.  
 
Liikunnan ryhmissä oli jotain uutta ja jotain vanhaa. 
Kestosuosikkeina jatkoivat edelleen jooga, zumba, 
bodyjumppa, kuntosali ja pilates. Suurimmat ryh-
mät olivat vesijumpissa ja Lavis-lavatanssijumpas-
sa. Yksi uusista kursseista oli Kohtuu kuntoon –
ryhmä, joka on suunnattu raskaana oleville ja vasta 
synnyttäneille. Kurssilla ovat nuorimmat liikunta-
ryhmiemme osallistujat; vauvat äitiensä kanssa. 
Lapsille ja nuorille tarjonnassa oli erilaisia tanssi-

ryhmiä satutanssista breakdanceen ja showtanssiin. 
Vesijumpan puolella uutuutena tarjottiin intervalli-
tyyppinen  Aquatabata ryhmä, jonka harrastajat otti-
vat hyvin vastaan.  
Kevätkauden päätyttyä toteutui muutama kesäryh-
mä; jooga, zumba, lavis, sekä Poleenin puistossa ko-
koontunut puistoasahi. Nämä ryhmät antavat opiske-
lijoille tilaisuuden lyhentää kesätaukoa.  
 

ERITYISLIIKUNTA 

* opetustunteja  820 (5,05%) 
* opiskelijoita 1 096 (8,63%) 

Erityisliikunnan ryhmissä huomioidaan erilaiset liikun-
tarajoitteet ja sovelletaan harjoitteet jokaiselle sopi-
vaksi. Ihmiset tiedostavat liikunnan merkityksen toi-
mintakyvyn ylläpitäjänä, sekä mielen virkistäjänä. Tar-
jonnassa oli tuolijumppaa, kuntojumppaa, voimaa ja 
tasapainoa -ryhmiä, vesijumppaa ja senioritanssia. 
Ryhmiä kokoontui uimahallilla, Abelissa, järjestötalol-
la, kirkon alakerrassa, Naarajärvellä ja Kontiopuistos-
sa Opistotalolla. Suurin yksittäinen erityisliikunnan 
ryhmä oli tiistaisin Järjestötalolla kokoontuva tuoli-
jumpparyhmä.  Voimaa ja tasapainoa –ryhmät olivat 
suosittuja edelleen. Senioritkin ovat löytäneet voima-
harjoittelun pariin.  

 

TIETOTEKNIIKKA 
Tuomas Raatikainen 

* opetustunteja 1 393  ( 8,58 %) 
* opiskelijoita 336 ( 2,65 %) 

Mobiililaitteet jatkoivat rynnistystään arkeen tietoko-
neiden rinnalle ja tämä näkyi tablet- ja älypuhelin-
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laitteiden koulutustarpeessa. Uusista kursseista ni-
menomaan mobiililaitteisiin keskittyneet lyhytkurssit 
olivat erityisen suosittuja. Tietotekniikan perus- sekä 
jatkokurssit olivat nekin silti edelleen suosiossa. Mo-
net haluavat yhä opetella tietokoneen käyttöä rauhas-
sa ja pitkäjänteisesti. Mobiililaitteiden peruskäyttö 
opitaan huomattavasti nopeammin, mutta tietokone 
on edelleen ensisijainen työväline.  
 
Pieksämäen kaupungin henkilöstökoulutuksissa paino-
piste oli toimisto- ja viestintäsovellusten opastuksessa.  
 
Kaupungin työtoiminnan kanssa yhteistyössä järjes-
tettävän Mediapajan toiminta jatkui lukuvuoden ajan. 
Pajassa työskenteli mallikkaasti useita nuoria erilaisten 
projektien parissa. Työtoiminnan kanssa käynnistettiin 
myös Mediapaja 2 joka toimii tiistaisin ja torstaisin 
Timo Naukkarisen vetämänä.  
 
Tietotupa jatkui Poleenissa Mediapajalaisten avustuk-
sella. Tietotuvan lisäksi järjestettiin myös syksyllä 2017 
Mobiiliklinikka, jonne sai tulla ratkomaan omaan mo-
biililaitteeseen liittyviä ongelmia. Klinikkaa vetivät Tuo-
mas Raatikainen ja Timo Naukkarinen.  
 
Kylillä toteutettiin edelleen pajamuotoisesti tietotek-
niikan opetusta. Kestosuosikki Seniorit—Juniorit ver-
kossa jatkui Maaselän koululla joskin nyt kurssin työ-
välineenä toimivat iPadit kannettavien tietokoneiden 
sijaan. 
 

 

 

 

 

 Perinteisesti olemme tarjonneet yhden avoimen kai-
kille tarjolla olevan EA1 ja EA2 –kurssit vuoden aikana. 
Kaupungin sisäisenä palveluna tarjoamme sekä hätä-
ensiapua, että EA1 ja EA2 –kursseja. 

 
LUENNOT JA MATINEAT 

Yleisöluentoja järjestettiin yhteistyössä eri järjestöjen 
ja Poleenin kanssa: 
 Suomi 100 v—Nimistö Pieksämäen seudulla 

26.1.2017, Asko Hankilanoja 
 Suomi 100 v- Pieksämäen kotirintamanaiset ja 

lotat 1939—1944, 21.2.2017, Asko Hankilanoja 
 Suomi 100 v– Vanhat kartat 23.3.2017, Asko 

Hankilanoja 
 Suomi 100 v - Luontokohteet ja historialliset 

paikat Pieksämäellä 20.4.2017, Asko Hanki-
lanoja 

 Naistenpäivän luento Juha T Hakala, 8.3.2017  
 Pyhät kuvat—tervetuloa ikonien maailmaan 

29.3.2017, Vladimir Sokratilin 
 Mestaukset Pieksämäellä 21.11.2017, Asko 

Hankilanoja 
 Suoliston mikrobit 17.10.2017, Ville Pöntynen 
 Aktiivisena vanheneminen—keinoja hyvään 

elämään 13.9.2017, webinaari, Taina Rantanen 
 Syövän pelko on viisauden alku—vai onko? 

22.11.2017, webinaari, Vesa Kataja 
 Liikenneturvan webinaarit: 
 Iäkkäiden liikkuvuus ja liikenneturvallisuus 
 26.9.2017 
 Tulevaisuuden iäkkäät—ajoterveys ja autoilu 
 31.10.2017 
 Muisti, ikääntyminen, hälytysmerkit ja aivoter-

veys 28.11.2017 

 

 

 

 
 

 

 

 

KOTITALOUS, MAA– JA METSÄTALOUS 
Miia Immonen 
* opetustunteja 90 
* opiskelijoita 103 
Kevätkaudella jatkoi edelleen Miehet kokkaa –
kurssi. Opetustilana käytimme Seurakuntaopiston 
toimivaa opetuskeittiötä.  
Keväällä opiskeltiin luonnonyrtti– ja  villivihannes-
ten tunnistamista sekä keräämistä. Syksyn sieni-
kurssiryhmä kävi tutustumassa paikalliseen sieni-
maastoon keräten erilaista sienisatoa. 
Mukulat valmistivat maukkaita kuppikakkuja ja kak-
kutikkareita. Sokerimassakoristekurssit järjestettiin 
sekä aikuisille että lapsille. 

 

TERVEYDENHUOLTO 
* opetustunteja 351 
* opiskelijoita 605 
Ensiapukurssit ovat suosituimpia hätäensiapukurs-
sin avulla tehtävän EA1 ja EA2 –kurssien päivityksiä. 
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MATINEAT TOTEUTUIVAT KIRJASTON KANSSA 
YHTEISTYÖSSÄ 

28.3.2017 Petri Tamminen 
10.10.2017 Harri Ahonen 
7.11.2017 Reetta Meriläinen 
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Kulttuuritoimen erityisavustukset yhteistyössä seu-
tuopiston kanssa 

Kulttuuritoimi on saanut Opetus- ja kulttuuriministe-
riöltä 26 000 euroa avustusta lasten ja nuorten har-
rastetoiminnan saavutettavuuden kehittämiseen. 
Avustuksella tarjotaan kaikille alakouluille työpaja-
tyyppisesti harrastetoimintaa koulupäivän aikana. 
Työpajat ovat valikoituneet lasten ja nuorten oman 
kiinnostuksen mukaisesti. Työpajoja on mm. valoku-
vaus- ja elokuvapajat. Pajoissa on useita eri vaiheita 
aina käsikirjoituksesta lavastukseen ja kuvaukseen 
saakka. Valmiit lyhytelokuvat ja valokuvanäyttelyt 
esitetään Poleenissa keväällä 2018. Omarahoitus-
osuus on 20 % eli 6 500 euroa. 

Etelä-Savon maakuntaliitto on myöntänyt 10 000 
euron maakunnallisen kokeiluavustuksen Yhtä rataa 
-hankkeelle eli kulttuuritoiminnan juurruttamiseen 
Hiekanpään kampuksella. Avustuksella tehdään yh-
dessä perusturvan kanssa yhteisiä työpajoja päivä-
kodille ja vanhustyölle. Taide ja musiikki ovat hyvin-
vointia tukevia kanavia ja eri-ikäryhmät tutustuvat 
toistensa taidetuotoksiin.  Omarahoitusosuus on 
30 %. 

Seniorit voimavaraksi – osallisuuden lisäämistä 
senioripedagogiikkaa kehittämällä –hanke 
 
Seniorit voimavaraksi –hankkeen toteutusaika on 
21.4.2017-31.12.2018 ja sille on myönnetty opetus-
hallituksen vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämis-
avustus. Päätoteuttajana hankkeessa toimii Kuopion 
kansalaisopisto ja osatoteuttajana Pieksämäen Seu-
tuopisto. Hankkeen tarkoituksena kehittää mm. 

Pieksämäen Seutuopiston henkilöstön senioripedago-
gista osaamista sekä lisätä senioriväestön osallisuutta, 
syrjäytymisen ja yksinäisyyden ennaltaehkäisyä. 
 
Opisto järjesti syksyllä 2017 eri järjestöjen kanssa ver-
kostoitumistapaamisen, jossa heräteltiin järjestöjen 
kiinnostusta ideoida ja kehittää Seutuopiston toimin-
taa vastaamaan vanhusväen tarpeita. Pieksämäen 
Seutuopisto jalkautui hankkeen rahoituksella ihmisten 
pariin ja osallistui ensimmäistä kertaa Pieksämäen 
syysmarkkinoille omalla Pop-Up -kojullaan. Opettajat 
esittelivät siellä omia kurssejaan ja seutuopiston toi-
mintaa. Lisäksi opettajat ovat vierailleet eri järjestöjen 
ja yhteistyökumppaneiden tilaisuuksissa kertomassa 
vanhusväestölle suunnatuista kursseista ja niiden si-
sällöistä. 
 
Kuopion kansalaisopiston kanssa yhteistyössä järjes-
tettiin maksuttomia etäluentoja Poleenissa. Liikenne-
turvan kokoamat etäluennot Iäkkäiden liikkuvuudesta 
ja liikenneturvallisuudesta sekä ajoterveydestä ja au-
toilusta tavoittivat suuren kuulijakunnan.  Kuopion 
kansalaisopistosta lähetetty etäluento Muisti, ikäänty-
minen, hälytysmerkit ja aivoterveys keräsi myös pal-
jon kuulijoita. Vanhusten viikolla järjestettiin Arjen 
turvaa tapahtuma, joka toteutettiin yhteistyössä Seu-
tuopiston, SPR:n paikallisosaston ja Etelä-Savon Pelas-
tuslaitoksen kanssa. Arjen turvaa -tapahtumaan osal-
listuneet pääsivät mm. kokeilemaan sammutuspeiton 
käyttöä, tekemään muistiharjoituksia, tutustumaan 
uusiin elvytysohjeisiin ja tunnistamaan pulssia. 
 

 

 

Opintoseteli 

Opisto oli mukana jo seitsemännen kerran opetushal-
lituksen rahoittamassa opintoseteliavustuksessa. 
Avustuksella tuetaan yli 63-vuotiaita, maahanmuutta-
jia ja työttömiä, tarjoamalla joko henkilökohtainen 20 
euron alennus valitsemalleen kurssille tai vaihtoehtoi-
sesti yksi maksuton osallistuminen opiston etukäteen 
määrittämälle maksuttomalle  opintosetelikurssille. 
Avustus oli vuonna 2017 kaikkiaan 8 000 €. 
Setelin käyttäjiä on vuosittain yli 500 henkilöä. 
 

Seutuopiston ylimääräiset valtion avustukset 

Seutuopisto on saanut kaksi Opetushallituksen ra-
hoittamaa laatu-  ja kehittämisavustusta. Seniori-lake -
avustusta hallinnoi Kuopion kansalaisopisto ja Pieksä-
mäen osuus on 15 000 euroa. Avustuksella perehdy-
tään senioripedagogiikkaan, koulutetaan henkilöstöä 
ja kehitetään uusia kurssi-ideoita ikääntyneiden ope-
tukseen. Omarahoitusosuus on 15 % avustuksesta. 

Opetushallituksen rahoittamaa Digi-lake -avustusta 
koordinoi Mäntyharjun kansalaisopisto ja Pieksämäen 
seutupiston osuus on 14 500 euroa. Avustuksella kehi-
tetään digitaalisia opetusmateriaaleja, perehdytään 
digitaalisuuden tuomiin mahdollisuuksiin opetukses-
sa, koulutetaan henkilöstöä ja kehitetään markkinoin-
tia. Omarahoitusosuus on 15 % avustuksesta. 

HANKKEET 
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TOIMINTASUUNNITELMA 2018 

Toiminnalliset tavoitteet 2018 
Opistossa on tarjolla eri-ikäisille suunnattua kurssitoi-
mintaa, joka tukee kaupunkilaisten hyvinvointia säh-
köisen hyvinvointikertomuksen tavoitteiden mukai-
sesti. Kaupunkilaisten osallistuminen opiston toimin-
taan on vilkasta maan keskiarvoon verrattuna. Opis-
ton rooli maahanmuuttajien kotouttajana ja työtoi-
minnan yhteistyökumppanina vahvistuu. 
Opiston kurssitarjontaa tarkastellaan erityisesti kunta-
laisten hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Tilo-
jen käyttöä tehostetaan entisestään ja taitotalon sekä 
opistotalon käyttöä tiivistetään yhteistyössä muiden 
tahojen kanssa. Yksi virka tulee täytettäväksi eläköity-
misen myötä. 
Riskikartoituksessa esille nousseet työturvallisuuteen 
ja rekisteriselvityksiin liittyvät asiat ovat kehittämis-
kohteena. Lisäksi arvioidaan kriittisesti koulutukselli-
sen tasa-arvon toteutumista kiristyvän taloustilanteen 
paineissa sekä alueellisen tasa-arvon että kurssimak-
sujen osalta.  Yhdenvertaisuussuunnitelman mukaiset 
toimenpiteet ovat kehittämiskohteena. 

 

Talouden tunnusluvut v. 2018: 
Tulot      212 700 € 
Menot  1 127 097 €    
Netto      914 397 € 
Vos      599 962 € 
 
Kurssilaisia       11 500 
Opetustunteja      16 000 
 
Valtionosuus 
Valtionosuustunnit      12 273 
Suomen kieli            387 
Yht.         12 660 
 
Opiston henkilöstö kehittää uudenlaisia oppimisen 
polkuja kaiken ikäisille kaupunkilaisille yhteistyössä 
eri toimijoiden kanssa. Opiston opetuksen laatu ja 
toiminnan tasa-arvoisuus ovat erityisinä painopistei-
nä. Opiston rooli kotouttamislain toteuttajana kau-
pungissa on vahva.  
 
HENKILÖSTÖTAVOITTEET 
Opistossa on tavoitteena säilyttää osaava ja innova-
tiivinen sekä sitoutunut opettajakunta. Opiston hen-
kilöstö on ollut pysyvää jo useiden vuosien ajan. 
Ennakoitu Vos-uudistus pudotti opiston valtion-
osuustunteja ja tämä näkyi varovaisuutena kurssi-
suunnittelussa. Tunteja toteutui tuhat vähemmän 
kuin vuonna 2016 ja tämä näkyy etenkin tun-
tiopettajien opetustuntimäärässä. Onneksemme 
valtion ylimääräisillä avustuksilla olemme voineet 
tarjota vastaavasti kehittämistoimiin liittyviä tunteja 
tuntiopettajille.  
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KURSSIPALAUTTEET 2017 
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